
IN MAART BEGIN JE – EN VOOR JE HET WEET KUN JE AL OOGSTEN!
WE LEGGEN JE STAP VOOR STAP UIT HOE JE TE WERK MOET GAAN.

 �zelfgeteeld is

altijd het lekkerst!

�

moestuIN-

       KAlendeR

Volle
lente

Voor-
lente

winteR

vroege
lente

late
herfSt

vroege
zomer

Hoog
zomer

na-
zomer

vroege
herfSt

volle
herfSt

dec
jan

feb

mrt

apr

mei

jun
jul

aug

sep

okt

nov

lente
De natuur hee� haar eigen kalender, en die ziet er elk

jaar anders uit. Het beste moment om te zaaien of te
planten is dan ook geen enkel jaar hetzelfde. Houd je in

de moestuin liever aan de moestuinkalender, die zich
richt op de bloei- en rijptijden van bepaalde planten.

Zo is de bloei van de forsythia in de vroege lente (maart/
april) het teken dat de eerste robuuste groenten, zoals

spinazie, wortels en peterselie, gezaaid of geplant
mogen worden.

zomer
In de zomermaanden krijg je
van de natuur aanwijzingen
wanneer je de eerste groenten
kunt oogsten en al kunt
nazaaien of -planten. Maar het
belangrijkst blij� toch om zelf
goed in de gaten te houden
wat er wanneer in de moestuin
gebeurt. Wanneer en hoeveel je
kunt oogsten, heb je ook zelf in
de hand.

HerfsT
De moestuinkalender blij� wat de groentetuin 

betre� niet meer dan een richtlijn. De late 
herfst kondigt echter met het verkleuren van de 

bladeren van de eik aan dat dit de beste tijd is om 
fruitstruiken of -bomen te planten.

Winter
De natuur rust uit. Pas in de voorlente, als
de sneeuwklokjes bloeien, moet je moestuin
weer startklaar zijn.
de sneeuwklokjes bloeien, moet je moestuin 

fruitstruiken of -bomen te planten.

A l tijdens mijn studie landbouwkunde interesseerde ik me vooral voor
het verbouwen van groente en fruit. En ik ontdekte dat zelfgeteelde

bonen veel lekkerder zijn dan die uit een potje. Al was het alleen maar
omdat je op je eigen oogst zo trots bent. En je voelt je er beter bij, want je
weet precies wat erin zit. En vooral wat niet.

Het is dan ook geen wonder dat er onder alle groepen van de bevolking
steeds meer belangstelling voor het zelfverbouwen van groente en fruit
komt. Maar hoe moet je dat aanpakken?

Een moestuin goed verzorgen vergt enige inspanning. Maar de vreugde
en voldoening als het lukt, zijn er des te groter om. En met de hulp van dit
boek kan jij het ook! Dankzij de kant-en-klare perkplannen met makkelijk
te verbouwen groenten kun jij je concentreren op wat er gebeuren moet.
En voor je het weet kun je je eerste oogst al binnenhalen. Een moestuin
beginnen – dat had je eerder moeten doen!

Gewoon lekker zorgeloos tuinieren. 
Je bepaalt zelf hoe uitgebreid je je moestuin maakt. 

In dit boek vind je alles wat je moet weten. 

                      sIlke kLuth

WE LEGGEN JE STAP VOOR STAP UIT HOE JE TE WERK MOET GAAN.

Gewoon lekker tuinieren: zaaien, planten of
oogsten – alles wat je moet weten wordt in Een 
moestuin beginnen helder uitgelegd. moestuin beginnen helder uitgelegd. 

Gegarandeerde oogst: dankzij de aanwijzingen in dit
boek zullen de planten in je moestuin prima groeien
en zul je het hele jaar door kunnen oogsten. 

Alles volgens plan: met behulp van voorbeeld-
perken leer je precies wat je in elk jaargetijde 
kunt doen in de moestuin. 
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42  Meer weten over meerjarige kruiden (zuring, 
maggiplant, bieslook, munt, kleine pimpernel, 
citroenmelisse) 

44 Meer weten over mediterrane kruiden 
 (oregano, bergbonenkruid, salie, tijm,  
 majoraan) 
46 Meer weten over heerlijke frambozen
48 Een moestuin op het terras
50  Meer weten over de smaak van het zuiden 

(paprika, chilipeper, aubergine, basilicum) 
52 Meer weten over tomaten
54 Jonge groente vraagt om bescherming 
 
56 ZOMER
58 Perk 1 in de zomer
60 Perk 2 in de zomer
62 Perk 3 in de zomer
64  Meer weten over de smaken van de zomer 

(koolrabi, rode biet, courgette, pompoen, 
struikbonen, snijbiet)  

66  Vruchtwisseling – goed leven na elkaar!
68 Meer weten over aardbeien
70 Het kruidenperk in de zomer
72 Keukenkruiden op voorraad
74 Balkon & terras in de zomer
76 Begieten met verstand
78 Geef ze te eten! Goed bemesten
80 Composteren – afgekeken van de natuur
82 Gier & bouillon geven kracht

  �Inhoud �

4

6 Klaar voor de start? Tuinieren!

8 het Eerste jaaR 
10 LENTE
12 Het eerste perk goed aanleggen
14 Het gereedschap voor beginners
16 Onkruid? Nee, bedankt!
18  Uitklapper: drie groenteperken voor  

ieders smaak
24 Perk 1 in de lente
26 Perk 2 in de lente
28 Perk 3 in de lente
30 De verzorging in de eerste weken
32  Meer weten over verse sla (spinazie, pluksla, 

peterselie, plantuien)
34  Meer weten over vroege groenten (radijsjes,  

rammenas, wortels, mosterdsla, tuinkers) 
36 Meer weten over aardappelen
38 Mengcultuur – goed voor elkaar!
40 Een kruidenperk mag niet ontbreken
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140 ZOMEr
142 Perken 4 + 5 in de zomer
144 De fruittuin in de zomer
146 Balkon & terras: hoogseizoen!
148  Geschikte soorten voor het beste resultaat
150 De schone kunst van het bemesten
 
152 heRFst
154 Perken 4 + 5 in de herfst
156 De fruittuin in de herfst
158 Balkon & terras winterklaar maken
 
160 WINTER
162 Fruitbomen grootbrengen
164 Gefeliciteerd! En lekker doorgaan! 

handIg 
166 Planner voor plantenbescherming
168 De perkplanning – het overzicht
170 Adressen en websites 
171 Register
173 Fotoverantwoording
174 Colofon
176 Partnerplanner

Uitklapper van de omslag: 
Moestuinkalender 
Groenteplanner
Fruitplanner 

 84 heRFst
  86 Perk 1 in de herfst
  88 Perk 2 in de herfst
  90 Perk 3 in de herfst
  92  Meer weten over robuuste wintergroenten  

(boerenkool, groenlof, andijvie, veldsla)
  94 Balkon & terras in de herfst
  96 Bodemonderhoud en voorbereiding van perken
  98 Voedingsbehoefte: van gulzig tot bescheiden
100 Hoge perken – alles in de bak!
102 Frambozen snoeien 
104 Fruitstruiken en -bomen planten 
106  Meer weten over bessen, bramen en rabarber  

(aalbessen, kruisbessen, bramen, rabarber, 
jostabes) 

108  Meer weten over pit- en steenvruchten 
(appel, kweepeer, pruim/kwets/mirabel,  
zoete kers, peer)

 
110 WINTER
112 Perken 1, 2 + 3 in de winter
114 De fruittuin in de winter

 116 het TwEede jaaR
118 LeNTE 
120 Twee groenteperken voor gevorderden
122  Perkplanning: het hele programma!
124 Een crèche voor groenten
126  Perken 4 + 5 in de lente
128  Meer weten over vitaminespreiding (pastinaak,  

kervel, kropsla, prei, selderij) 
130 De topfavoriet: tomaten planten
132 De fruittuin in de lente
134 Terras & balkon voor gevorderden
136  Meer weten over kruiden in potten  

(zoete venkel, koriander, struikbasilicum, rucola, 
stevia, rozemarijn) 

138  Meer weten over terrasfruit (goudbes, wilde 
(kaffir) limoen, zuilkers, dwergappel 'delgrina', 
dwergperzik/-nectarine, zuilbraam) 
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VolLe
lente

Appelbloesem

VRoeGE lEnte
Forsythia 

VoORLENTE
Sneeuwklokjes �lente �

VoORLENTE: feBRuarI/maaRt
De sneeuwklokjes bloeien en kondigen aan dat het nog 
maar een kwestie van weken is tot de eerste zaadjes de 
grond in kunnen. Wie nu nog geen perk heeft  aangelegd 
(n blz. 12-13), moet dat doen zodra de bodem vorstvrij is.  

VRoeGE lEnte: maaRt/apRIL
Slimme groentetuiniers letten op de forsythia. Als de 
forsythia in volle bloei staat, betekent het dat de bodem 
al zover is opgewarmd dat je de eerste robuuste planten-
soorten kunt planten of zaaien. Nu kunnen de zaden van 
lenteradijsjes, spinazie, vroege wortels en tuinkers de 
grond in. Sla en peterselie kun je nu als jonge planten in 
de grond zetten. Plantuien kunnen nu worden gestekt. 

VolLe lEnte: apRIL/meI
In april/mei spreken we van volle lente. Appelbomen en 
paardenbloemen staan in volle bloei. Waren er in maart 
misschien nog koudegolven, nu kun je op zijn laatst 
de eerste groenten in het perk poten. Als het nog war-
mer wordt, meestal vanaf eind april begin mei, hebben 
mosterdsla en snijbiet goede mogelijkheden. Half mei, 
wanneer er geen late vorst meer te verwachten is, plant je 
courgettes, die van warmte houden. 

Is het volgens de kalender nog steeds 
winter? Daar trekt de natuur zich soms 

niets van aan. Let op de signalen dat de 
lente er al aan komt!
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Kies het perk of de perken uit waar je het meest zin in hebt. Deze drie projecten zijn 
volgens de regels van groentekweek op elkaar afgestemd. Maar raak eerst vertrouwd 

met de basisbegrippen!

courgetteplanten zich kunnen uitbreiden. In de beide 
vrijgekomen buitenste rijen plant je om en om 
afrikaantjes en koolrabi. De zomerbloemen lokken 
insecten aan, die tegelijk de bloesem van de courgette 
bestuiven. In de loop van een paar weken gaat de 
koolrabi naar de keuken en krijgen de afrikaantjes de 
ruimte om zich verder te ontplooien. Of je haalt ze 
uit de grond en zaait in plaats daarvan herfstsoorten 
radijzen (Meer weten: soorten n blz. 148-149). Als 
het hoogzomer is, plaats je twee rijen boerenkool, die 
nog tijd heeft om groot te worden en hij doorstaat het 
koude jaargetijde met een beetje vorstbeveiliging 
goed. Tussendoor oogst je steeds een beetje voor in 
de pan.

Perk 1: het kweken van courgettes, die 
veel voedingsstoff en nodig hebben 
Dit perk is afgestemd op de cultuur van courgettes. 
Courgettes zijn zeer hongerig en behoren daarom tot 
de groep van groenten die veel mineralen nodig 
hebben. Om die reden geef je de bodem een extra 
grote mestvoorraad mee (Meer weten: behoeft e aan 
voedingsstoff en n blz. 98-99).
Courgette gaat pas in mei in de grond. Daarvoor is er 
voldoende tijd voor spinazie. Die wordt – afhankelijk 
van de weersomstandigheden – in maart/april gezaaid. 
In mei zet je de jonge courgetteplanten in de middel-
ste rij. Zelfs als de spinazie dan nog moet blijven staan 
is die al snel oogstrijp, zodat de groot geworden 

dri� Groe�t�Perke�

            
   voOr IederS Smaak

 >  Perk 1: groenten met een grote voedingsbehoeft e

Rij 1

Rij 2

Rij 3

Rij 4

Rij 5

afrikaantjes❻

spinazie

❺

courgette ❹
koolrabi 

boerenkool 

radijsjes 

maart april mei juni juli augustus september oktober november
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Perk 2: Wortels en uien, gemiddelde 
voedingsbehoeft e
De geniale verbinding tussen wortels en uien vormt de 
basis voor deze perkplanning: met hun geur houden ze 
wederzijds plagen en ziekten op een afstand van de 
wortels en uien. Om al in de lente ingrediënten voor 
salades te kunnen oogsten, moet je de beide buitenste 
rijen tijdig beplanten met jonge plukslaplanten en 
radijs. In de middelste rij vervang je de slakroppen 
door peterselie. Zodra radijsjes en sla de buitenste 
rijen in de zomer vrijmaken, zaai je daar een mengsel 
van wortels en dille in. Dille ontkiemt iets sneller dan 
wortels en heeft nog als voordeel dat het het proces bij 
de wortels iets versnelt. Pluk de dilleplanten geleidelijk 
voor gebruik in de keuken om plaats te maken voor de 
wortels. Als je dillezaad wilt oogsten, laat je hier en 
daar een plant verder groeien en trek je de wortels 
ernaast uit de grond. Die kun je compleet met het loof 
verwerken. Hoogzomer volgt rammenas de vroege 
wortels op. In de herfst is het oogsttijd voor de uien. 
Hun plaats wordt overgenomen door jonge andijvie-
planten, die in de late herfst rijpen. 

 > Perk 2: groentesoorten met een gemiddelde voedingsbehoeft e 

Rij 1

Rij 2

Rij 3

Rij 4

Rij 5

Rij 6

Rij 7

BoOdScHapPenLijStJe  perk 1
Zakken zaad/jonge planten per meter) 
tot maart
→ 1 x spinazie (zaailint)
in mei
→ 1 x courgette (jonge planten)
na de spinazieoogst
→  6 x afrikaantjes (jonge planten, lage soort)
→ 4 x koolrabi (jonge planten)
eind augustus
→ 4 x boerenkool, wintersoort (jonge planten) 
→ 1 x radijsjes (zaailint)

BoOdScHapPenLijStJe  perk 2
Zakken zaad/jonge planten per meter 
tot maart
→ 1 x radijsjes (zaailint)
→ 10 x pluksla (jonge planten)
→ 9 x peterselie (jonge planten)
→ 250 g plantuien
→ 1 x vroege wortels (zaailint)
→ 1 x dille (zaad)
→ 1 x rammenas (zaailint)
na de uienoogst
→  6 x andijvie (jonge planten)

20

vroege wortels

plantuien

❺

❹

dille

andijvie

rammenas

peterselie

radijsjes

pluksla

❺

maart april mei juni juli augustus september oktober november
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Meer �etEn ��Er

           
 de SmaKen vaN de zomer 

CoUrGetTE

Zaaidiepte 2 cm 
Plantafstand 100 x 70-100 cm

Grote voedingsbehoeft e
Familie: pompoen

Het kleine zusje van de pompoen heeft  weinig 
plaats nodig en is sneller rijp. Bovendien smaakt 
courgette ook rauw goed in sla.
Verzorging: verzorg jonge planten goed met 
compost rond het plantgat. (meng ca. 5 liter 
onder de aarde); bescherm ze tegen slakken; 
bemest nog eens na circa zes en tien weken; 
begiet ze royaal, anders worden de vruchten 
bitter.
Oogst: laat langwerpige soorten niet langer dan 
circa 10-15 cm worden, anders wordt de schil 
hard en groeien er minder vruchten voor een 
tweede oogst; ronde soorten zijn bij voorkeur zo 

groot als een golfb al; 
bloemen zijn eetbaar.
Goede partners: 
bonen, tomaten, snij-
biet, uien.
Goede soorten: 
meeldauwresistent zijn 
bijvoorbeeld ‘Mastil’, 
‘Radiant’, ‘Excalibur’, 
‘Rondini’ (rond). Gele 
soort: ‘Sebring’ 
(n foto).

KoOlRabI

Zaaidiepte 1 cm 
Plantafstand 40 x 30 cm

Gemiddelde voedingsbehoeft e
Familie: kruisbloemen  

Snelgroeiende vullers van lege plekken in 
mengculturen; witte rijpen sneller dan blauwe. 
Verzorging: plant jonge planten niet verder dan de wortel basis; 
houd ze gelijkmatig vochtig en mest ze organisch; span een net 
tegen witte vliegen of koolwitjes.
Oogst: laat de knollen niet te groot worden; met 10 cm zijn ze bij-
zonder zacht. Ook de jonge bladeren zijn eetbaar.
Goede soorten: ‘Superschmelz’, ‘Lanro’ (vroeg rijp), ‘Azur’ (blauw). 

Zodra de ijsheiligen zijn verdwenen, staan de zomergroenten in de startblokken. 
Sommige vormen in turbotempo knapperige vruchten en knollen, 

andere hebben wat meer tijd nodig.

= opkweken = zaaien = planten        = oogst

RodE BIet

Zaaidiepte 2-3 cm
Plantafstand 25 x 10-20 cm

Gemiddelde voedingsbehoeft e
Familie: ganzenvoet

Makkelijk te kweken: naast (diep)rode bestaan er ook 
witte (‘Blankona’), gele (‘goudgele’) en gestreepte soorten. 
Verzorging: maak de bodem regelmatig los en mulch 
eventueel. Dun zaailingen uit of gebruik een zaailint. 

Oogst: de knollen zijn rijp wanneer de bladeren bruin worden. 
Goede partners: bonen, dille, uien, pastinaken, sla, bonenkruid.
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